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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته

علـى آلـه �سم هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل رب العـالمین، وصـلى هللا وسـلم علـى نبینـا محمـد و 
 وصحبه والتا�عین لهم �إحساٍن إلى یوم الدین.

 ربالمحـا أن فـاعلم ذلـك، علمـت فـإذا: "-تعـالى رحمـه هللا–قال الشیخ محمـد األمـین الشـنقیطي
 :هي خالل أر�ع من واحدةٌ  هءجزا أن هللا ذ�ر السبیل، و�خیف الطر�ق، �قطع الذي

ـ{  ]٣٣[المائـدة:} ْوْا ِمـَن اَألْرضِ ٍف َأْو ُینَفـْن ِخـالَأن ُ�َقتَُّلوْا َأْو ُ�َصلَُّبوْا َأْو ُتَقطََّع َأْیـِدیِهْم َوَأْرُجُلُهـم مِّ
 مـدلول وهـ �ما �المحارب، منها شاء ما �فعل فیها، خیرٌ مُ  اإلمام أن: الكر�مة اآل�ة هذه وظاهر

 ".التخییر على تدل نهاأل  ؛أو
غیـره وهذا رأي اإلمام مالك أنها تدل علـى التخییـر، وأن اإلمـام ُمخیـر بـین هـذه العقو�ـات األر�ـع، و 

معـاني  یرى أنها للتنو�ع، والتقسیم، وأنهـم أقسـام، وأن األحكـام علـیهم متفاوتـة تبًعـا ألقسـامهم، ومـن
 ٍن أخرى، �عني حصر المعنى في �حث الشـیخ(أو) التخییر، ومن معانیها أ�ًضا التقسیم، ولها معا

 صـحیح أن أو ،على التخییر خالف ما هو معـروٌف عنـد أهـل العلـم مـن معـاني (أو) -رحمه هللا–
 وأولها التخییر؛ ولذا �قول ابن مالك: ،معانیها لها
م �أو وأبهمِ    خیِّر أِ�ح قسِّ
 .   فمن معانیها التقسیم، والتنو�ع 
ــن ِصــَیاٍم َأْو َصــَدَقٍة َأْو ُنُســ{: تعــالى قولــه القــرآن فــي ونظیــره"  هوقوِلــ، ]١٩٦[البقــرة:} كٍ َفِفْدَ�ــٌة مِّ

 ".تعالى
 وقوُله.

ــُه ِإْطَعــاُم َعَشــَرِة َمَســاِكیَن ِمــْن َأْوَســِط َمــا { وقوُلــه تعــالى: اَرُت ــیُكمْ ْطِعُمــونَ تُ َفَكفَّ َأْو ِ�ْســَوُتُهْم َأْو   َأْهِل
ْثُل َما َقَتَل مِ { :تعالى قولهو  ،]٨٩[المائدة:} َتْحِر�ُر َرَقَبةٍ  ـ َذَوا َعـْدٍل َن النََّعِم َ�ْحُكُم ِ�هِ َفَجَزاء مِّ نُكْم مِّ

اَرٌة َطَعاُم َمَساِكیَن َأو َعْدُل َذلِ   .]٩٥[المائدة:} اِصَیامً  كَ َهْدً�ا َ�اِلَغ اْلَكْعَبِة َأْو َ�فَّ
ــرً مُ  اإلمــام و�ــون  ــ بینهمــا اخی ــر مــن امطلًق ــ مــذهب هــو تفصــیل، غی ــه ك،مال ــال و� ــن ســعید ق  ب

 بـنا عـنهم نقلـه �ما والضحاك، النخعي، و�براهیم البصري، والحسن وعطاء، ومجاهد، المسیب،
 ،ثــورٍ  أبــي عــن القرطبــي، ونقلــه عبــاس، ابــن عــن طلحــة، أبــي ابــن روا�ــة وهــو وغیــره، ،جر�ــرٍ 
 ووهـ :وقـال ومالـك، والنخعـي، والضـحاك، ،ومجاهـدٍ  العز�ـز، عبد بن وعمر المسیب، بن وسعید
 .عباس ابن عن مرويٌ 
 ".محذوف تقدیر إلى محتاج غیر مستقلّ  فیه اللفظ �أن القول هذا المالكیة حورجَّ 

وال ُ�حتــاج معــه إلــى نــّصٍ آخــر، والــذي �قــول �غیــر هــذا القــول �حتــاج إلــى تقــدیر �مــا ســیأتي فــي 
 .لى دعم هذا الترجیح إلى نّصِ آخرالتفصیل، وهو ُمحتاج إ
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 هــو نــهأل  ؛مقــدم فاالســتقالل محــذوف، تقــدیر إلــى واالفتقــار االســتقالل، بــین دار إذا اللفــظ ألن"
 ".األصل

 .العلم أولى مما �حتاج إلى تقدیر وما ال �حتاج إلى تقدیر عند أهل
 : �قوله )السعود مراقي( في أشار هذا و�لى المحذوف، تقدیر لزوم على منفصل بدلیلٍ  إال"

ــــــــــلَ  َمــــــــــا َكــــــــــَذاكَ   اْعــــــــــِتَاللِ  َذا َقاَب
 

ـــــــــــــنَ   ـــــــــــــلِ  ِم ـــــــــــــِتْقَاللِ  التََّأصُّ  َواِالْس
 : قوله إلى 

ــــــــَذاكَ  ــــــــبٌ  َك ــــــــاِب  َتْرِتی �َج ــــــــلْ  ِإلِ  اْلَعَم
 

ـــــ   ـــــهُ  َماـِب ْجَحـــــانُ  َل ـــــا الرُّ  ِمـــــلُ َ�ْحتَ  ِممَّ
 
 
 

 ".أحوال على لةٌ نزَّ مُ  اآل�ة هذه أن عباس، ابن عن المشهورة والروا�ة
أشــهر منهــا مــا ُیوافــق قــول عبــاس، لكــن  ألن الروا�ــة الســا�قة التــي تقــول �ــالتخییر مرو�ــة عــن ابــن

 .الجمهور
 المـال، �أخذوا ولم ا،قتلو  إذا ]٣٣[المائدة:} ُ�َقتَُّلواْ  َأن{ المعنى أن: و��ضاحه مقدرة، قیودٌ  وفیها"
ـــْن ِخـــَأْو ُتَقطَّـــَع َأْیـــدِ { المـــال، وأخـــذوا قتلـــوا إذا ]٣٣[المائـــدة:} َأْو ُ�َصـــلَُّبواْ {  }الفٍ یِهْم َوَأْرُجُلُهـــم مِّ

 خـافواأ إذا ]٣٣المائـدة:[} َأْو ُینَفـْوْا ِمـَن اَألْرضِ { ا،أحـدً  �قتلـوا ولـم المال أخذوا إذا ]٣٣[المائدة:
 ".اأحدً  �قتلوا ولم السبیل،

ل، لتكون األحكام مناسبة لألفعال، مناسبة للجرائم، لیس من أخذ المال مع إخافتـه للسـبیل �مـن قتـ
 .ولیس من قتل، �من قتل وأخذ المال

  وضعًفا، فلتكن األحكام مختلفة.قصود أن األفعال متفاوتة شدةً الم 
 و�هـذا ،مـاالً  �أخذوا ولم اأحدً  �قتلوا ولم السبیل، أخافوا إذا ]٣٣[المائدة:} َأْو ُینَفْوْا ِمَن اَألْرضِ {"

 وقتـــادة، والحســـن، النخعــي، و�بـــراهیم جبیــر، بـــن وســـعید ،مجلــزٍ  وأبـــو وأحمــد، الشـــافعي، قــال
 .واألئمة السلف من واحدٍ  وغیر الخراساني، طاءٌ وع دي،والسُّ 
 ".�ثیر ابن قاله

 هذا قول الجمهور، هنا قول الجمهور، أبو مجلز ما اسمه؟ 
 طالب:........

 .صحیح، اسمه الحق بن ُحمید
 طالب:........

 ؟ماذا
 طالب:........

 هنا؟
 طالب:........
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 كذا؟" اأحدً  �قتلوا ولم المال أخذوا إذا"
 ....طالب:....

 ماذا عندك؟ ]٣٣[المائدة:} َأْو ُینَفْوْا ِمَن اَألْرضِ {
 ".ماالً  �أخذوا ولم اأحدً  �قتلوا ولم السبیل، أخافوا إذا" طالب:

ْن ِخال{عندك ولم �قتلوا أحًدا، عندك "  ولـم واأخذ إذا ]٣٣ئدة:[الما} فٍ َأْو ُتَقطََّع َأْیِدیِهْم َوَأْرُجُلُهم مِّ
 "]٣٣[المائدة:} ْو ُینَفْوْا ِمَن اَألْرضِ أَ {" �ذا "اأحدً  �قتلوا

 ".السبیل أخافوا إذا" طالب:
 ".السبیل أخافوا إذا�عني هذا موضعها "

 ".ماالً  �أخذوا ولم اأحدً  �قتلوا ولم" طالب:
 نعم.

 اني،الخراسـ وعطـاء مجلـز، وأبـي عبـاس، ابـن عن ،جر�رٍ  وابن القرطبي، ونقله ،�ثیر ابن قاله"
 .وغیرهم

 مـن رجلـهو  یـده طعـتقُ  �قتـل، ولـم المـال أخـذ و�ذا ل،ِتـقُ  قتل إذا حنیفة، أبي عن بي،القرط ونقل
 �قطـع لـم شـاء و�ن ورجله، یده قطع شاء إن فیه خیرٌ مُ  فالسلطان وقتل، المال أخذ و�ذا خالف،
 لــىع الز�ــادة ألن ؛األول القــول هــو اآل�ــة، مــن المتبــادر الظــاهر أن �خفــى وال وصــلبه، وقتلــه
 ".ةنَّ سُ  أو �تاٍب  من نّصٍ  إلى تحتاج �قیود القرآن ظاهر

 .  ه أحادیث على ما قیل فیه من �الممع أنه جاء فی
 نعلـم وال منـه، اجتهـادٍ  عـن �كون  أن إلمكان؛ الرفع حكم له لیس بذلك، لهذا الصحابي وتفسیر"

 فــي �ــرٍ ر ج ابــن رواه مــا إال ا،مرفوًعــ اخبــرً  المــذ�ورة، �ــالقیود اآل�ــة هــذه تفســیر فــي روى  اأحــدً 
 یز�ـد نعـ لهیعة، ابن عن مسلم، بن الولید ثناحدَّ : قال سهل، بن علي ثناحدَّ  :أنس عن تفسیره

 تـبفك اآل�ـة، هـذه عـن �سـأله مالك، بن أنس إلى �تب مروانٍ  بن الملك عبد أن: حبیب أبي بن
 فسـأل: أنـس قـال: قـال أن إلـى رنیین،الُعـ النفـر أولئـك فـي نزلـت اآل�ـة هـذه أن خبـره�ُ  أنس إلیه

 وأخـاف سـرق، مـن: فقـال حـارب، فـیمن القضاء عن جبر�ل -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول
ــاقطع الســبیل، ــده ف ــه �ســرقته، ی ــه، ورجل ــل ومــن �إخافت ــه، قت ــل ومــن فاقتل  الســبیل، وأخــاف قت
 ابـن فیـه ولكـن للنـزاع، اقاطًعـ لكـان اثابًتـ �ـان لـو الحـدیث وهـذا فاصـلبه، الفرج الحرام، واستحل
 ".هعن ةً راو� لیس الحدیث وهذا �ه، حتج�ُ  وال �تبه، احتراق �عد خلط أنه ومعلومٌ  لهیعة،
 راو�ه.

 ".وهب ابن وال المبارك، ابن"لیس راو�ه عنه 



 
 

 

 
 
 

٥  
 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=٥ 

�عنــي لــیس مــن روا�ــة العبادلــة عــن ابــن لهیعــة التــي هــي أقــوى مــن روا�ــة غیــرهم،  ،وال ابــن المقــرئ 
حــه ثالثــة عشــر مــن أئمــة الحــدیث، ووثقــه وعلــى �ــل حــال جمهــور أهــل العلــم علــى تضــعیفه، وجرَّ 

�عضهم، واختلف فیـه قـول ابـن حجـر بـین (فـتح البـاري) و�ـین (التقر�ـب) ووصـفه �أنـه صـدوق فـي 
وعلــى �ــل حــال الضــعف  ،وضــعَّفه فــي مواضــع مــن (الفــتح) ،مواضــع مــن (الفــتح) وفــي (التقر�ــب)

 ه.و�ال یبقى على ضعف ،الشاهدلیس �شدید، لكنه مما ُ�حتاج فیه إلى متا�ٍع أو شاهد، ال ُبد من 
، وفیــه ابــن لهیعــة، وضــعَّفه فــي مواضــع ،فــي (فــتح البــاري) قــال: وروى اإلمــام أحمــد �ســنٍد حســن

 .وضعَّف ما یرو�ه في مواضع أخرى 
 طالب:........

 التخییر هذا مقتضى التخییر.
 طالب:........

 . ب الضعف فیه لهذا القولهذا مقتضى التخییر، وهذا سب
 وا�ـةر  مـن أعـدل عنـه روایتهمـا ألن ، وال ابـن وهـب؛المبـارك ابنحدیث لیس راو�ه عنه "وهذا ال
 یثللحـد سـوقه في قال ألنه ؛ساقه الذي الحدیث هذا صحة عدم یرى  نفسه جر�رٍ  وابن غیرهما،
 يفـ �مـا ذلـك فـي قلنـا مـا بتصـحیح -وسـلم علیـه هللا صلى- هللا رسول عن وي رُ  وقد: المذ�ور
 اإلسـناد آخـر إلـى مسـلم، بـن الولیـد ثناحدَّ  قال: سهل، بن علي �ه ثناحدَّ  ما وذلك نظر، إسناده
 فإنه ا،ضعیفً  �ان و�ن الحدیث، هذا ولكن المتن، من الغرض محل معه وذ�رنا ا،آنفً  قدمنا الذي
 .للجمهور �ثیرٍ  ابن ونسبه العلم، أهل أكثر علیه الذي ،القول هذا �قوي 
: فقیــل مــاء،العل فیــه اختلــف ]٣٣[المائــدة:} َأْو ُ�َصــلَُّبواْ { :قولــه فــي المــذ�ور الصــلب أن واعلــم

 ونحـوه، بـرمحٍ  قتـل�ُ  ثـم ا،حی�  �صلب: وقیل �موت، حتى ؛والطعام الشراب من و�منع ا،حی�  صلب�ُ 
 حتـى تـركیُ : یـلوق أ�ـام، ثالثـة �عـد لنـزَّ یُ : وقیـل القتـل، �عد صلب�ُ  ثم ،أوالً  �قتل: وقیل ا،مصلو�ً 
 ردعٌ  صــلبه ألن ؛ذلــك اشــتهار فیــه �حصــل ازمًنــ القتــل �عــد صــلب�ُ  أنــه اهروالظــ صــدیده، �ســیل
 .لغیره

 ا،أ�ًضـ فیـه �ـالنفي دالمرا في العلماء اختلف ،]٣٣[المائدة:} َأْو ُینَفْوْا ِمَن اَألْرضِ {: قوله و�ذلك
 الم،اإلس ردا من یهر�وا أو الحد، علیهم فیقام علیهم، قدر�ُ  حتى طلبوا�ُ  أن معناه: �عضهم فقال
 والضــحاك، جبیــر، بــن وســعید ،مالــكٍ  بــن وأنــس عبــاس، ابــن عــن ،جر�ــرٍ  ابــن رواه القــول وهــذا

 .أنس بن ومالك ،سعدٍ  بن واللیث والزهري، أنس، بن والر�یع
 ".نائبه أو السلطان، �خرجهم أو آخر، بلد إلى بلدهم من نفوایُ  أن هو: آخرون  وقال

 .»َنةٍ َنْفُي سَ وَ اْلِبْكُر ِ�اْلِبْكِر َجْلُد ِماَئٍة «بادة �عني �ما ُ�فعل �البكر إذا زنا في حدیث عُ 
 طالب:........

 سیأتي، عند الحنفیة.



 
 

  
 

Ñ||||||Û_ª^=„_||||||Îgÿ^=Ú^È||||||ó =̀i_||||||k‘=}à||||||è=Ó۱۲F٦۷=E=
=
=

٦ 

 بیـر،ج بـن وسـعید الخراسـاني، عطـاءٌ  وقال �الكلیة، عمالته نائبه من أو السلطان، �خرجهم أو"
 مـن جـون �خر  وال ینفـون، إنهـم حیـان، بـن قاتـلومُ  والضحاك، والزهري، والحسن، الشعثاء، وأبو

 ".اإلسالم أرض
 عم.  الكفر، ن وال ُبد، ال ُبد أن یبقوا في دار اإلسالم؛ لئال یرتدوا عن دین اإلسالم إذا ُنفوا إلى بالد

 یقضـ إلـى الـدنیا سـعة مـن نفـيٌ  ألنـه ؛السـجن اآل�ـة فـي �ـالنفي المـراد أن إلـى جماعـةٌ  وذهب"
 �عـض �قول واحتجوا استقراره، موضع من إال األرض، من منفيٌ  �أنه المسجون  فصار السجن،

 : ذلك في المسجونین
ــا ــنَ  َخَرْجَن ْنَیا ِم ــدُّ ــنُ  ال ــنْ  َوَنْح ــا َأْهلِ ِم  َه

 
 ءْحَیــااْألَ  َوَال  ِفیَهــا اْألَْمــَواتِ  ِمــنَ  َفَلْســَنا 

 
  
 
 

ـــــا ِإَذا انُ  َجاَءَن ـــــجَّ ـــــا السَّ ـــــةٍ ِلحَ  َیْوًم  اَج
 

ـــا  ـــا َعِجْبَن ـــاءَ  َوُقْلَن ـــَذا َج ـــنَ  َه نْ ا ِم ـــدُّ  ایَ ل
 .ظهوره عدم �خفى وال وأصحا�ه، حنیفة أبي قول وهذا 

 سـجنفیُ  ،آخـر بلـدٍ  إلـى بلـده مـن جخـرَ �ُ  أن اآل�ـة، هـذه فـي �ـالنفي المـراد أن ،جر�رٍ  ابن واختار
 ".اأ�ًض  مالكٍ  عن نحوه وي ورُ  فیه،

إن  :�عضـهموهذا أن ُ�خرج من بلده إلى بلٍد آخر، فُیسجن فیه قیل: بنظیره في الزاني البكـر، فقـال 
ـــا  الســـجن �عـــد النفـــي ز�ـــادة علـــى الحـــد، وعـــدم الســـجن واالقتصـــار علـــى النفـــي �جعلـــه یـــذهب �میًن

ن وشــماًال، وقــد یرجــع إلــى بلــده أو یــذهب إلــى مكــاٍن أكثــر فســاًدا، والمــراد صــیانته وحمایتــه، واآل
ن بلـده، ضبط األمور في النفي في غا�ٍة من الصعو�ة، والذي ُ�حقق الهـدف حرفیـة الـنص ُینفـى مـ

 ولكن تحقیق الهدف �حیث ُ�عزل عـن النـاس فـال یـؤِثر فـیهم؛ ألنـه سـواًء �ـان مـن هـذه الفئـة ُقطـاع
و هـالطر�ق أو من الزُّناة �لهم �صدد ان یؤثروا على غیرهم هذه آفة، فكونه ُینفى من األرض هـذا 

 نـاخ مـا هـو أحسـناألصل، لكن هل یبقى حر�ا طلیًقا فـي األرض التـي ُنفـي إلیهـا، وقـد �جـد مـن الم
 من إقامته في بلده، و�ؤثر في الناس أكثر مما �ان؟

 طالب:.........
د عـن ال ُبد منـه، فُیسـجن فـي البلـد الثـاني، و�ن �ـان قـدًرا زائـًدا علـى الحـد، لكـن هـو �صـدد أن ُیبعـ

 قومه وعشیرته.
 طالب:.........

حـد، ا هو �سجن؛ ألنـه ز�ـادة علـى الم ،ة اإلقامة الجبر�ةا�عه؟ نتا�عه في وقٍت...وهو �منزلنت كیف
 . ةإقامة جبر�ة، وهي �معنى المتا�عوُ�سكَّن في مسكن مناسب له، وتصیر علیه  ،ُینفى في بلٍد ما

 �فعـل �مـا العقو�ـة، من نوعٌ  األوطان عن التغر�ب ألن ؛اتجاه وله ،اأ�ًض  مالكٍ  عن نحوه وي ورُ "
 جمیـع مـن نفـیهم یـراد ال إنـه المعلـوم مـن ألنـه ؛اآل�ـة لظـاهر األقـوال أقـرب وهـذا البكر، �الزاني
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 تعـالى �هللا مفارقتهـا، علـیهم تشـق التـي أوطـانهم �ـاألرض المـراد أن لـمفعُ  السماء، إلى األرض
 .أعلم

 :المحار�ین أحكام من مسائل
 علــى والطــرق  األمصــار فــي المحار�ــة حكــم یثبتــون  العلمــاء جمهــور أن اعلــم: األولــى المســألة
 بهــذا قــال مــنوم ،]٣٣[المائــدة:} َوَ�ْســَعْوَن ِفــي اَألْرِض َفَســاًدا{: تعــالى لــهقو  لعمــوم ؛الســواء

 لرجـلا �غتـال الـذي في مالكٌ  قال حتى ومالك، الشافعي، مذهب وهو سعد، بن واللیث األوزاعي،
 إلـى ال السـلطان، إلـى ودمـه محار�ـة، هذه إن معه، ما و�أخذ فیقتله بیتا، دخلهیُ  حتى فیخدعه،

 ".القتل إسقاط في عنه �عفوه اعتبار فال ،المقتول ولي
م نعـم قـد �كـون فـي األمصـار مـن الغیلـة والتـدرج والتـدر�ج مـا هـو أشـد منـه فـي البـراري والقفـار، نعـ

 من أهل العلم من یرى أن المحار�ة قطع الطر�ق ال �كون إال في الطر�ـق الـذي هـو البـر، لكـن إذا
الــة، فالعامــل فــي البقالــة فعــل �ــه الفاحشــة فعــل مثــل مــا صــار قبــل �ــم ســنة جــاء صــبي ودخــل �ق

ة �قـي مـدوقتله، وأخفاه في البقالة، جاء أبوه لیبحث عنـه فقتلـه، هـذا مـاذا ُ�فعـل �ـه؟ ُقِتـل وُصـِلب، و 
 . -نسأل هللا العافیة-یراه الناس 

 وقـد �سـارق، أحـدٌ  جـاءني إذا النـاس، بـین حكمي أ�ام �نت: المالكي العر�ي ابن القاضي وقال"
 الرجـل، مـال �أخـذون  وأصـحا�ه نـائم، وهـو الـدار، صـاحب قلـب علـى �حبسـه �سكینٍ  الدار دخل

 ".ذلك في أحمد اإلمام وتوقف المحار�ین، �حكم فیهم حكمت
 طالب: ...........

 نعم.
 طالب:.........
جالس �حرس صاحب الدار؛ لئال �ستیقظ أو �منعه مـن التصـرف، و�تـرك أولئـك  ،هو الردء لهؤالء

  �سرقون.
 طالب:.........

 ولو لم �حصل شيء؛ ألنه ردء.
 ".الطرق  في إال محار�ة ال أنه الخرقي �الم وظاهر"

ة لكـل مـا ینطبـق وهذه التسمیة لیست شـامل ،ألن التسمیة قطع الطر�ق، فال ُبد أن تكون في طر�ق
 .علیه هذه الجر�مة

 .الغوث یلحقه ألنه ؛المصر في امحار�ً  �كون  فال"
 .الدلیل لعموم ؛اأ�ًض  المصر في امحار�ً  �كون  أنه إلى لحنابلةا من �ثیر وذهب
 یلحقـه هألنـ ؛فـال األمصار في وأما الطرق، في إال المحار�ة تكون  ال: وأصحا�ه حنیفة أبو وقال

 .و�عینه �غیثه ممن لبعده ؛الطر�ق �خالف ؛استغاث إذا الغوث
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 ".�ثیر ابن قاله
 یثبت لهم، أو قال ما مضى.عندنا قال ابن �ثیر: وال  ،قال ابن �ثیر
 قاله. طالب: عندي

 عندنا قال ابن �ثیر.
 طالب:.......

 . نعم
 طالب:.......

 نرجع إلى ابن �ثیر نرى الكالم.أن وال ُبد 
 طالب:.......

 .نعم
 طالب:.......

 نقطتین نعم. وضع
 نعم.

 .سالح عندهم �ان إذا إال المحار�ة، حكم لهم یثبت وال: �ثیر ابن قال"
 سـالح،�ال واألطـراف األنفس بها تتلف ألنها ؛األكثر عند والحجارة العصي،: السالح جملة ومن
 .حنیفة ألبي اخالفً 

 فیـه �جـب الـذي السـرقة صـابنِ  مـن أقـل المحـارب، أتلفـه الـذي المـال �ـان إذا: الثانیـة المسـألة
 ".القطع

هـذا البیـت بیـت َشـعر، ثـم جاء شخٌص أراد ابنـة أهـل  ،من القضا�ا التي هي واقعة �اد�ة أهل رعي
جاء أخوها فأخذ یرجمه �الحجارة، ثم سقط هذا الرجل مـن غیـر أن تضـر�ه الحجـارة، فمـات، فتبـین 

 .أنه مر�ض قلب
 ؟�فعلون ماذا  

 طالب: .......
 كلكم شیوخ، لكن نبدأ �ك.

 طالب:.......
 ؟ماذا

 طالب:.......
 ض وسقط ومات.هو هرب، فُأِجهد �سبب المر  منه، الحجارة ما وصله شيء

 طالب: ُعجلت له عقو�ة.
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هو مات �سبب رمي الحجارة، فلُینظر في عمله هل �ستحق مثل هـذه العقو�ـة؟  ُعجلت له عقو�ته،
ع ال ُبــد أن ُیــدف ،؛ ألنــه فــي حكــم الصــائل�فعلــههــو مــا فــي یــد أخ هــذا البنــت إال هــذا، هــذا أقــل مــا 

 له؟  أن �فعلُتر�د  ماذاوهذا أسهل،  ،�األسهل
 خ ما تصورتها؟�ا شی

 طالب:.......
 فرجمـه �الحجـارة إلـى ،بنـتهم؛ فجـاء أخوهـا لیطـرده یر�ـدُرعـاة غـنم  ،هو واحد جاء ألهـل بیـت َشـعر

 أن هرب، فسقط ومات.
 طالب:.......

 وقالوا: قتل ولدنا.
 طالب:.......

 هو ما وصلته الحجارة أصًال؟    ،شبه عمدأم �صیر قتل خطأ 
 طالب:.......

 ؟كیف
 .......طالب:

 .دافٌع لصائل هذامهو 
 طالب: هذا لي.

 وال تحله الفتوى. ،ما هو لي وال لك، هذا للقضاء 
 طالب:.......

 قاله ابن �ثیر. �قول
 طالب:.......

 الز�ادات في النُّسخ الثانیة نحتاج إلى أن تطلع علیها، والمائدة ما هي �المجلد األول.
 طالب:.......

 ؟ماذا
 طالب:.......

 تراجع فیما �عد. ُنسخ أخرى. هموجود، لكن فینعم، 
 .نعم

 فیــه �جــب الــذي الســرقة صــابنِ  مــن أقــل المحــارب أتلفــه الــذي المــال �ــان إذا: الثانیــة المســألة"
 مسـلم، رٌّ حـ وهـو ا،�ـافرً  أو ا،عبـدً  �قتـل �ـأن لـه، مكافئـةٍ  غیـر قتلها التي النفس �انت القطع أو

   ال؟ أو الكفء �غیر قتلو�ُ  صاب؟النِّ  من أقل في قطع�ُ  فهل
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 افعي،الشــ قــال و�هــذا دینــار، ر�ــع أخــذ إذا إال قطــع�ُ  ال: �عضــهم فقــال ذلــك، فــي العلمــاء اختلــف
 .حاربالم �حكم علیه �حكم ألنه ؛انصا�ً  �أخذ لم ولو قطع�ُ : مالك وقال وأحمد، حنیفة، وأبو
 -سـلمو  علیـه هللا لىصـ- نبیـه لسـان علـى دحدّ  تعالى، هللا ألن ؛الصحیح وهو: العر�ي ابن قال
 ،اربالمحـ جـزاء ذ�ـر ا،شـیئً  الحرا�ـة قطـع فـي حـدد�ُ  ولـم السـرقة، فـي القطـع لوجـوب دینـارٍ  ر�ع

 وهـو أصـل، علـى أصـلٍ  قیـاس هـذا إن ثـم حبـة، عـن المحار�ـة علـى جزائهم توفیة ذلك فاقتضى
 ".فیه ختلفٌ مُ 

 .الفرع على األصل ال أصل على أصل والقیاس إنما هو قیاس
 السـارق، علـى المحـارب قـاس�ُ  أن �صـح و�یـف القیـاس، عكس وذلك �األدنى، ألعلىا وقیاس"

 إنفـ المال، �طلب �السالح دخل إذا السارق  إن حتى فر، �ه عرشُ  فإن المال؟ خطف �طلب وهو
 الم�ـ انتهـى. المحـار�ین �حكـم علیـه حكـم�ُ  حـاربٌ مُ  فهـو علیـه، حـارب علیـه صیح أو منه، نعمُ 

 .العر�ي ابن
 تـلق وأمـا قطعـه، فـي حـاربالمُ  �أخـذه فیمـا حـرزٍ  مـن اإلخـراج اشـتراط عـدم القـول، الهـذ و�شهد

 قیـقوالتح روایتـان، فیـه وأحمـد الشـافعي، وعـن العلمـاء، أكثـر قـول فهو الكفء، �غیر المحارب
 علـى هـو و�نمـا القتـل، مجـرد علـى لـیس فیهـا القتـل ألن ؛الحرا�ـة قتـل في المكافأة اشتراط عدم

 .المال وسلب السبیل، إخافة من العام الفساد
} َسـاًدا َأن ُ�َقتَُّلـواْ ي اَألْرِض فَ ْسـَعْوَن ِفـِإنََّمـا َجـَزاء الَّـِذیَن ُ�َحـاِرُ�وَن للاّاَ َوَرُسـوَلُه َو�َ {: تعـالى هللا قال

 السعيو  المحار�ة، وهما شیئین، بین جمع إذا المحارب على الحدود �إقامة فأمر ،]٣٣[المائدة:
 .القرطبي من انتهى. دنيء من ارفیعً  وال وضیع، من اشر�فً  �خص ولم د،�الفسا األرض في
 اعإجمــ الحرا�ــة، قتــل فــي المكافــأة اعتبــار عــدم علــى یــدل وممــا: -عنــه هللا عفــا- قیــدهمُ  قــال

 ربالمحــا قتــل الحــاكم وعلــى لــه، أثــر ال لغــوٌ  الحرا�ــة فــي المقتــول ولــي عفــو أن علــى العلمــاء
 جهــة مــن زائــدٌ  تغلــیظٌ  هنــاك بــل خــالص، قصــاصٍ  مســألة لیســت أنهــا علــى دلیــلٌ  فهــو القاتــل،

 ".المحار�ة
 تشـوه ومـا مـات، فمـا عقو�ـة ،لو المعتـدى علیـه فـي حـال المحار�ـة ُألقـي علیـه مـادة قاتلـة ولـم �مـت

 المعتدي؟
 طالب:.......

 .نعم
 طالب:.......

تــدى علیــه صــدر منــه علــى قتلــه مــا رمــى علیــه المــادة إال لیمــوت، و�المقابــل المع اهــو �ــان حر�ًصــ
أفعال ُمخرجة من الملة، فهم طبقوا علیه عـدم المكافـأة فـي اإلسـالم والكفـر، قـالوا: ولـو �ـان �ـافًرا، 
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ي �حتاج إلى �حـث، ولـو لمكافأة، لكن �ونه ما مات هذا الذعلى قول من �قول: �عدم ا وهذا ماشٍ 
 ما مات ألتینا �الشیخ؟

 طالب:.........
 ؟ماذا

 إذا لم �قتل ال ُ�قتل.طالب: المعمول �ه 
 طالب:.......

 .نعم
 طالب:.......

 هذه إخافة بال شك. وهذا الذي فعل ُقتل؛ ألن
 طالب:.......

سـبیل، ها حرا�ة، فقیل لهم: إنه لم �مت، فقالوا: ولو ألنه أخاف الن�سمو  ،حرا�ةأنها هذا أنا سمعت 
تعتـدي  ًئا�ل من أنكرت علیـه شـی ،وهذا �فتح �اب شرٍّ مستطیر، هذا صحیح �فتح �اب شرٍّ عظیم

 لیس ألفراد الناس. ،هذا للحدود و�قامتها لولي األمر ؟علیه أنت بنفسك
 طالب:.......

علــى �ــل حــال المســألة اجتهاد�ــة، ولإلمــام أن �حكــم �مثــل هــذا الحكــم لمــن أخــاف الســبیل فــي بلــٍد 
ها، ولهـا حیثیاتهـا، قـد آمن، وصار فتح �اب شر مستطیر، أمور القضـاء لهـا أحكامهـا، ولهـا أسـباب

 .أو یتسامع �ه الناس ،ال ُ�حیط السامع �كل شيء، وال ُینشر �ل شيء
 على �ل حال.... 

 طالب:.......
 التعز�ر منوط بولي األمر.

 طالب:.......
 .امر قول الجمهور: ولو �ان �افرً 

 طالب:.......
 مسـلم، لكـن اإلشـكال فـي بـدا�ات أنـه ال هو األصل مسلم، لكنـه تكلـم �كـالٍم فیـه ردة، واألصـل فیـه

�ـة شـر األمور في بلداٍن آمنة وشعوٌب مستقرة، وتنفیذ لحدود هللا، ثـم �عـد ذلـك ینفـذ بنفسـه، هـذا بدا
 . اكم قتل مثل هذا، �هللا المستعانبدون تردد أن للح ،مستطیر

 �عــضو  القافلــة، �عــض �عضــهم فقتــل ،مــثالً  قافلــة علــى المحــار�ون  حمــل إذا: الثالثــة المســألة"
 خـالف، فیـه ؟القتـل �اشـر مـن إال �قتـل ال أو الجمیـع، قتـل�ُ  فهـل أحـد، قتل باشریُ  لم المحار�ین
 فــال والمناصــرة، والمعاضــدة المنعــة حصــول علــى مبنیــةٌ  المحار�ــة ألن ؛الجمیــع قتــل والتحقیــق

ــتمكن ــه، مــن المباشــر ی ــذي اآلخــر �قــوة إال فعل ــه ردءٌ  هــو ال ــى ومعــینٌ  ل ــه، عل ــو حرابت ــل ول  قت
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 ذلــك، �ــل فــي شــر�اء ألنهــم ؛�لهــم وصــلبهم �لهــم، قــتلهم جــاز المــال �عضــهم وأخــذ ضــهم،�ع
 وال المعصـیة، ارتكـب مـن علـى إال الحـد �جـب ال: قـالف -هللا رحمـه- الشـافعي هـذا فـي وخالف
 ".التعز�ر علیه و�نما الحدود، �سائر علیها أعانه �من یتعلق

 ،رألة خالفیة، هل �أخذ حكم األصل و�ن لم ُیباشـهذا ما ُ�سمى �الردء، الردء هو �ما سمعتم المس
 .وال جرؤ على فعله إال �إعانة هذالكنه ردء؟ والذي �اشر ما وجد القوة 

 قتل ر�یئة المحار�ین؟ -رضي هللا عنه–طالب: عمر 
 صحیح.  

 �سـقط فهـل علیـه، المقطـوع أب أو مجنـون، أو ،صـبيٌّ  المحار�ین في �ان إذا: الرا�عة المسألة"
 حكــم أن إلــى انظــرً  ؛عفــوا شــاءوا و�ن قتلــوا، شــاءوا إن لألولیــاء القتــل و�صــیر ،�لهــم عــن الحــد

 ط�ســق ال أو حنیفــة، أبــي قــول وهــو الجمیــع، فـي شــبهةٌ  واحــدٍ  فعــل فــي فالشــبهة واحــد، الجمیـع
 .رالظاه وهو العلماء، أكثر قول وهو أب، أو ،مجنونٍ  أو ،صبيٍّ  من المذ�ور غیر عن الحد

 إقامـة مـن اشیئً  تغیر ال حینئذٍ  فتو�تهم ،علیهم القدرة �عد المحار�ون  تاب إذا: ةالخامس المسألة
 حینئـذٍ  علـیهم لإلمـام فلـیس علـیهم، القـدرة قبـل تـائبین جـاءوا إن وأمـا علـیهم، المـذ�ورة الحدود
 فـساألن فـي مـنهم قـتصفیُ  اآلدمیـین، حقوق  علیهم وتبقى هللا، حدود عنهم تسقط ألنهم ؛سبیل

 المـال احبولصـ شـاء، إن العفو حینئذٍ  الدم ولولي األموال، من أتلفوه ما رمغُ  �لزمهمو  والجراح،
 ".عنهم إسقاطه
مـا ُ�طبـق علیـه؟ أم مـن أهـل العلـم مـن قـال: لـو شـارك المحـار�ین صـبي ُ�طبـق علیـه الحـد  ههل فی

"وهـــو قـــول أكثـــر فـــي المســـألة الســـا�قة صـــبي أو مجنـــون أو أب ممـــن ال �جـــب علیـــه القصـــاص 
  قالوا: ال ُ�طبق علیهم الحد، ما قال هكذا؟ ماء وهو الظاهر"العل

 نعم "وهو الظاهر".طالب: 
 "وهو الظاهر".   نعم، قال:

 طالب:.......
 .نعم

 طالب:.......
 هم �قولون: إذا �ان المباشر غیر أهل، فالحكم ینتقل إلى المتسبب.

 طالب:.......
 .نعم

 طالب:.......
  مثل المسدس.
 .طالب:......
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 ؟ �فعل ماذاف�هللا هذا الصبي الصغیر ما جرى علیه حكم تكلیف؛ ولذلك لو قتل صراحة 
 طالب:.......

�ســیارة  هــو ینتقــل الحكــم مــن المباشــر إلــى المتســبب إذا �ــان لــیس �أهــل، لــو أن إنســاًنا دهــس آخــر
 ي دهسته السیارة ما هو أنا؟! هل له أن �قول: �هللا الذ

 طالب:.......
 .ار�ر إذا �ان عقله ثابتً على حسب التق
 طالب:.......

 .ت؟ مجنون، �كون حكمه حكم المجنون ما هو بثاب
 �ما یهم،عل القدرة قبل بتو�تهم عنهم هللا حدود سقوط على اإلجماع مع العلماء أكثر قول وهذا"

 و�نمـا ،اآل�ـة ]٣٤ائـدة:الم[} ْیِهمْ ِإالَّ الَِّذیَن َتـاُبوْا ِمـن َقْبـِل َأن َتْقـِدُروْا َعَلـ{ :تعالى قوله صر�ح هو
 لهــم �جــوز فــال غصــب، ذلــك ألن ؛اســتهلكوا مــا وتضــمینهم األمــوال، مــن �أیــدیهم مــا أخــذ لــزم

 إال علیـه درةالقـ قبل اتائبً  جاء الذي المحارب طلب�ُ  ال: والتا�عین الصحا�ة من قومٌ  وقال تملكه،
 روا�ـة نم مالك عن هذا الطبري  وذ�ر �ه، طلب�ُ  فال استهلكه، ما وأما المال، من معه دجِ وُ  �ما

 .عنه مسلمٍ  بن الولید
 بــدرٍ  بــن �حارثــة -عنــه هللا رضــي- طالــٍب  أبــي بــن علــي فعــل مــن الظــاهر وهــو: القرطبــي قــال
 ".انيو الغ

 الُغداني.
 األمـوال سـقوط لـه فكتـب علیـه، القـدرة قبـل تـاب ثـم ا،محارً�ـ �ـان فإنـه انيدالُغـ بدرٍ  بن �حارثة"

 .جر�ر ابن ذ�ره ونحوه ا،رً منشو  ا�تا�ً  عنه والدم
 لـه یوجـد لـمو  الحد، علیه قیمأُ  إذا حاربالمُ  في مالكٍ  عن الروا�ة واختلفت: منداد خو�ز ابن قال

ــال، ــعیُ  هــل م ــ تب ــا ادیًن ــه، �ســقط أو أخــذ؟ �م ــا عن ــي الســارق، عــن �ســقط �م ــد �عن ــك، عن  مال
 ".سواء ذلك في والذمي والمسلم،

ــ  مــن علیــه �فــارة ظهــار أو �فــارة ،ى أدائهــا �الكفــارات مــثالً �عنــي ســقوط الواجبــات �عــدم القــدرة عل
عــین العلمــاء فــي الحقــوق المتعلقــة �التر�ــة ذ�ــروا أو أنهــا مرتبــة الــدیون المتعلقــة � ،�مــین ولــم �جــد

مـــن الكفـــارات  -جـــلَّ وعـــال–التر�ـــة: �الـــدیون التـــي فیهـــا رهـــن، والـــدیون المطلقـــة ســـواًء �انـــت هلل 
فـي  ین، فجعلوها واجبة الوفاء والقضاء من تر�ته؛ ولذا �قولـون: تبقـىوالز�وات أو من دیون اآلدمی

�النســبة لمــن جــامع فــي  -علیــه الصــالة والســالم-ذمتــه حتــى �ســتطیع، ومــنهم مــن �قــول: النبــي 
ٍت قـال: علـى أفقـر منَّـا؟ �هللا مـن بـین البتیهـا أهـل بیـ »تصدق �ه«رمضان لما جيء �الفَرق قـال: 

منهم من �قـول: إنـه مـع العجـز وما قال: متى وجدت أخرج مكانه، و  »هُخذ«أفقر من بیتي، فقال: 
 .�سقط
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 طالب:.......
 ء.�هللا أحق �القضا »فحق هللا أولى �القضاء«ألنه جاء ما یدل على االهتمام �حق هللا  ؛نعم

 –علـى المشـاحة ُتقـدم علـى حقـوق هللا ةمبنیـ يوالقاعدة العامة فـي الشـر�عة أن حقـوق اآلدمیـین وهـ
 »اءأولـى �القضـ« أو» فحق هللا أولـى �الوفـاء«المبنیة على المسامحة، و�كون قوله:  - وعالجلَّ 

ـد عل�كون من �اب االهتمام �شأنها؛ ألنه لـیس لهـا مـن ُ�ط یهـا الـب بهـا، فهـي �صـدد أن ُتتـرك، فُأكِّ
 .من هذه الحیثیة
 طالب:.......

ن َ�ْعِد َوِصیٍَّة ُتوُصوَن ِبَها أَ {مثل ما جاء في   .]١٢[النساء:} ْو َدْینٍ مِّ
 طالب:.......

ین ُمقدم،. ین، لكن المقرر عند أهل العلم أن الدَّ  كل النصوص ُتقدم الوصیة على الدَّ
 طالب:.......

 .  سقطها إال إن قضاها من بیت المالال �ُ 
 ".]٣٢[المائدة:} ِمیًعاا النَّاَس جَ ْحیَ َما أَ َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس َجِمیًعا َوَمْن َأْحَیاَها َفَكَأنَّ {: قوله ومعنى"

 قف على هذا. 


